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• A vacinação de crianças de 5 a 11 anos continua em Maricá. Nesta quinta-

feira (03/02) e sexta-feira (04/02) a vacinação chega aos meninos e meninas de 

sete anos de idade, avançando de dois em dois dias até os cinco anos. A 

imunização ocorre em dez polos exclusivos. 

• Desde o dia 24/01, a Prefeitura de Maricá aplica a vacinação contra a 

Covid-19 na Unidade Móvel de Saúde, que ficará estacionada na Praça Orlando  

de  Barros  Pimentel,  no  Centro. O veículo itinerante ficará no local até o dia  

05/02,  imunizando  a população acima de 12 anos, de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 19h, e nos sábados (29/01 e 05/02), das 9h às 17h. 

• A Prefeitura de Maricá já aplicou 3.220 doses da vacina contra a Covid-

19 em crianças até terça-feira (01/02).  

• O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, foi referência 

em reportagem internacional sobre tratamento aos pacientes com a Covid-19. A 

equipe da agência de notícias americana Associated Press (AP) esteve na 

cidade na quarta-feira (26/01) e utilizou a unidade da rede de saúde para ilustrar 

os procedimentos médicos adotados durante o avanço da variante Ômicron no 

país. 

• Maricá já alcançou 91,6% da população vacinada acima de 12 anos com 

as duas doses ou dose única – ou seja, 130.197 pessoas foram vacinadas. Com 

a dose de reforço já são mais de 55 mil pessoas.   

• O  Boletim  nº  399  desta  semana  (período  de  26/01 a 01/02)  registrou 

ocupação de casos de Covid nos hospitais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto 

Che Guevara, além da UPA de Inoã. A taxa média semanal de ocupação de 

leitos das  três  unidades  foi  de  70,9%,  sendo  27,2%  de  pacientes  de  outros 

municípios. 

• Maricá registrou, até esta quarta-feira (02/02), 26.750 casos confirmados 

e 748 óbitos por Covid-19. Foram registrados seis óbitos entre 26 de janeiro e 1 

de fevereiro. Os outros oito óbitos deste boletim estavam em análise pela 

Secretaria Estadual de Saúde e são referentes ao período de 30/04 a 01/07 de 

2021. 

• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br 



 
 

 

 

 

 


